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Agenda

• Hvor får vi gær fra?
• Hvor meget gær skal man bruge?
• Anvendelse af tørgær
• Gærstarter – Hvorfor og hvordan?
• Genbrug af gær – Hvorfor og hvordan?



Hvor får vi gær fra?
• Tørgær

– Fermentis
– Danstar

• Vådgær
– Whitelabs
– Wyeast

• Gærhøst fra nogle kommerciele øl
• Naturen



Tørgær
• Købes i handlen

– Fermentis, Danstar, andre
• Fordele

– Billig & let at bruge (sikker, lang holdbarhed) 
• Ulemper

– Begrænset udvalg af gærtyper
– Kan være svært at ramme den helt rigtige smag 

specielt for nogle øltyper



Vådgær
• Købes i handlen

– Whitelabs, Wyeast
• Fordele

– Rigtig mange spændende og varierende gærtyper
• Ulemper

– Dyrere end tørgær
– Kortere holdbarhed
– Mere besværligt; oftest kræves starter



Hvor meget gær skal man bruge?
• Mænden af gær der tilsættes opgøres i det man kalder 

pitching rate
• Pitching rate = antal gær celler per mililiter urt per grader 

plato
• Mængden af gær afhænger altså proportionalt af 

mængden og styrken af urten
• En tommelfinger regel er at man skal tilsætte 1 million 

celler per mililiter urt, per grad plato for et optimalt 
gærings forløb. Det afhænger dog af øltypen og gær 
stammen



Hvor meget gær skal man bruge?

• Oftest bruger man flg. pitching rates for ale og 
lager

– Ale : 0.75 millioner celler / ml / plato
– Lager : 1.5 millioner celler / ml / plato

• En lager øl kræver altså ca. dobbelt så mange 
gærceller som en ale for optimal gærings 
forløb 



Hvorledes påvirker pitch rate mit øl?
• Pitch rate har en stor effekt på både smag og aroma profil. 

Produktion af estere og de fleste andre smags og aroma 
stoffer under gæringen er direkte relateret til hvor mange 
gange gæren reproducere sig selv. 

• For lav pitch rate kan resultere i
– Høje niveauer af diacetyl, højere alkoholer (fusel), estere, 

svovl. Lavere nedgæringsgrad (for høj FG), gæring der går i 
stå, forhøjet risiko for infektion.  

• For høj pitch rate kan resultere i
– For lav ester produktion, tynd øl der mangler krop og 

mundfylde, autolyse (gær smag pga døde gærceller) 



Et regneeksempel

• Vi ønsker at beregne antal gærceller til en ale; 
vi har 20 liter urt med en styrke på OG=1.053

– OG=1.053 svarer til 13°Plato

Antal gærceller

=0.75·106 celler/ml/°Plato · 20.000 ml ·  13°Plato

=195·109 celler = 195 milliarder celler



Et regneeksempel

• Vi skal bruge 195 milliarder gærceller til 20 L 
urt med OG=1.053

– Tørgær indeholder ca 20 milliarder celler per gram 
så der skal anvendes ca. 10 gram, dvs ca en pakke.

– Et Whitelabs rør indeholder ca 75-150 milliarder 
celler, så vi skal altså bruge 2 rør.

– En Wyeast Activator pakke indeholder > 100 
milliarder celler, så vi skal altså bruge 2 pakker.



Jamil Zainasheffs Pitching rate calculator

• http://www.mrmalty.com/calc/calc.html
• Kan købes som APP til Android eller iOS

http://www.mrmalty.com/calc/calc.html
http://www.mrmalty.com/calc/calc.html
http://www.mrmalty.com/calc/calc.html


Anvendelse af tørgær
• Tørgær er populært blandt håndbryggere

– Billigt, ca. 1/6 af prisen af vådgær i DK (celler per Kr)

– Holdbarhed er typisk 1 år - Opbevares normalt i køleskab, kan fryses

– Let at anvende, klar til brug

• Aerob produktion sikrer højt niveau af umættede fedtsyrer og 
stereoler – vigtig for gærens reproduktion

• Det tilrådes at tilsætte gærnæring til urten  

• Urtiltning er i princippet ikke ikke nødvendig – jeg vil dog stadigvæk 
anbefale at ilte urten 

• Ikke nødvendig med gærstarter – pga billig pris, og man risikerer 
faktisk at udtømme gærens nærings depoter der fra fabrikantens side 
er optimeret

– Tørgær bør altid rehydreres korrekt inden brug !! 



Rehydrering af tørgær

• Tørgær bør rehydreres forsigtigt og på den korrekte 
måde inden brug

– Under rehydrerings processen ændres celle 
membranen og gøres det forkert kan det være 
dødeligt for gærcellen 

• Tørgær kan tilsættes urten direkte – men det 
anbefales ikke da man riskikerer at dræbe mange 
gærceller (op til 50%)– dvs man underpitcher og 
risikerer gær autolyse



Rehydrering af tørgær
Kilde: Fermentis
q Husk omhyggelig sanitet !
q For ikke at give gæren 

temperatur chok anbefales 
det at lade gærblanding 
afkøle langsomt til en 
temperatur tæt på urtens.

q Nogle gærstamer skummer 
op under rehydrering andre 
ikke. 



Gærstarter 

• Formålet med en gærstarter er at skaffe nok 
og ikke mindst sund gær der sikrer en optimal 
forgæring af urten

– Gæren vækkes til live og får gang i stofskiftet
– Gæren optager næringsstoffer der gør at den kan 

formere sig optimalt under gæringen af urten
– Gæren opformeres således at det rette pitching 

niveau opnås  



Hvordan laver jeg en gærstarter 1)

Hvad bruger jeg:

• Beholder der er stor 
nok (fx. 
Erlenmeyerflaske 2L, 
lille vinballon 5L)

• Iodophor
• Maltekstrat
• Gær
• Gærnæring
• Servomyces mix  



Hvordan laver jeg en gærstarter 2)
En normal starter urt laves til OG på 
omkring 1.040.
Det er et kompromis mellem af 
have nok sukkerstoffer og ikke at 
stresse gæren for meget.

Ved tør maltekstrat passer det ca 
med 100 g per liter vand. F.eks. skal 
man bruge 200 gram til en 2L liter 
starter.

Hvis man høster  gær fra en flaske 
eller anden kilde med svækket gær 
er det bedst at bruge omkring 
1.020, dvs. ca 50 gram/L. Evt. laves 
en 0.5L starter på 1.020 som igen 
kommes i en 2 L starter på 1.040.

Starter urten koges i ca. 15 minutter,  med 
gærnæring (½ tsk fuld/2L) og servomyces mix (ca 2 
gram/2L). Brug ikke humle. Har man f.eks. 
gaskomfur kan man koge direkte i Erlenmeyer flaske. 
Tip: Maltekstrat udrøres nemmest i koldt vand. 



Hvordan laver jeg en gærstarter 3)

Omhyggelig rengøring, 
desinfektion og hygiejne er 
selvfølgelig yderst vigtig. 

Om noget, så er det endnu 
vigtigere her end når du 
brygger.



Hvordan laver jeg en gærstarter 4)

Den kogte urt hældes på 
Erlenmeyer flaske og 
køles ned. 

Bruger man ikke en 
beholder af borosilikat 
glas er det bedste at 
nedkøle urten inden den 
tilsættes.

Starter urten nedkøles til gæringstemperaturen, der oftest er den 
samme eller lidt højere en den endelige gæringstemperatur i 
bryggeriet. 



Hvordan laver jeg en gærstarter 5)
Der iltes grundigt med 
omrystning. Gæren tilsættes 
og starteren sættes til 
gæring.
Jeg bruger en 
hjemmebrygget magnet 
omrører hvis jeg bruger 
Erlenmeyer flasken eller 
”ryste engang imellem” 
metoden hvis jeg bruger en 
anden beholder. 

Jeg dækker beholderen løst med alu folie. Det giver minimal overtryk 
på gæren og muliggør gasudveksling (CO2 og O2 )som er gavnlig for 
gæringen.



Hvordan laver jeg en gærstarter 6)

Fra : Yeast Propagation and Maintenance: Principles and Practices by MB Raines-Casselman, Ph.D.



Hvordan laver jeg en gærstarter 7)
● Timing af gærstarteren – jeg bruger 2 metoder

● Metode 1 – den fortrukne : Sæt gærstarteren i gang ca 4-6 
dage før brug; lad den gære helt ud ca. 3 dage;  i køleskabet 
1-3 dage; dekanter den overskydende urt og lade den 
varme langsomt op til gæringstemperatur på brygdagen.

– Fordele: er lettere at time, og giver mere margin hvis gærstarteren 
ikke går hurtigt i gang. Man behøver ikke tilsætte hele starterurten 
som kan give bismag.

● Metode 2 : Sæt gærstarteren i gang ca 2 dage før brug;  
tilsæt hele starteren som er i aktiv gæring.

– Fordele: gæren er aktiv som vil give mindre lag-time, og kan evt. 
bruges til et bryg hvor gæringen er gået  i stå.



Et par sidste ord om gærstarter.....
● Hvis du bruger vådgær så er en gærstarter en rigtig god ide

● Hvis du bruger tørgær så er det ikke besværet og risikoen værd – brug hellere et 
brev ekstra hvis nødvendigt

● Hvis man vil opformere gær så skal den have en fornuftig størrelse. Minimum er ca. 
2L for en typisk 20-25 L Ale.

● En mindre starter kan bruges til at vække gæren til live, men bidrager ikke til meget i 
form af opformering.

● Brug altid en malt baseret urt til din starter. Det sikrer næringsstoffer og gæren 
mister ikke evne til at forgære maltose. Sidstnævnte kan ske hvis man bruger sukker.

● Brug meget gerne gærnærning og servomyces mix. 

● Rigelig iltning, rigelig iltning og rigelig iltning!

● Smag på din starter urt – for at checke om den er inficeret

● Mål evt FG for at checke om den er udgæret



Genbrug af gær
● Hvorfor genbruge gær?

● Fordi man kan, det er let, og det er billigt
● Gærkagen efter et bryg kan være en god kilde til en stor 

mængde sund gær. Hvorfor så smide den ud?
● Nogle øl kræver en meget stor mængde gær for at opnå et 

tilfredstillende resultat. Et eksempel kunne være en Barley 
Wine eller en dobbel bock. Hvorfor så ikke brygge en 
svagere øl og bruge den som starter?

● Forudsat gæringen forløber sundt og godt, vil gæren blive 
bedre i de første generationer. 



Genbrug af gær
● Hvornår skal man ikke genbruge gær?

● Hvis man har mistanke om en infektion så lad være . .
● Hvis gæringen ikke forløber ordentligt så lad være . . 
● Hvis du ikke skal brygge igen med samme type inden for et 

par uger så lad være . .
● Hvis man føler sig sikker i rengøring, hygiejne og 

desinfektion så lad være . .   



Genbrug af gær – hvordan?
● Der findes mange procedurer – den jeg bruger er ret simpel

● Sørg for at have en ren og desinficeret beholder – gerne med måleenheder

● Ved aftapning fra gærspanden efterlader jeg ca. 1-2 liter øl med gærkagen

● Med låget på svirvles det rundt således gækagen opløses

● Lad det stå et par minutter – så den værste trub bundfældes

● Med en auto-hævert pumpes op til 2/3 af gærkagen over i beholderen

● Beholderen sættes på køl således den bundfælder

● Husk at lette på let låget således evt tryk tages af; en gang eller to om 
dagen i de næste dage

● Efter en dag eller to, er gæren bundfældet til en tyk masse og man kan se 
ca hvor meget man har “høstet” 



Genbrug af gær – hvordan?
Brug pitching rate calculator på 
MrMalty.com, til at beregne hvor 
meget af gæren der skal bruges.

Eksempel: 20 liter Ale med OG på 
1.053,  gæren anvendes en uge efter 
høst  => Mængde = 108 ml. 

Eksempel: 20 liter lager med OG på 
1.080,  gæren anvendes en uge efter 
høst => Mængde = 320 ml (du kunne 
også vælge at bruge 6 whitelabs rør).

Vurder den mængde du skal bruge i 
forhold til det du har høstet og rund 
gerne lidt op.  Har du f.eks. høstet ca 
350 ml og skal bruge 108 ml så ved 
du at du ca skal bruge 1/3 del. 

Gæren skal gerne være pæn cremet hvid.



Genbrug af gær – hvordan?
● På brygdagen tages beholderen ud og lad den langsomt 

varme op til den er ca. på gærings temperaturen. 
● Inden gæren skal tilsættes svirvles beholderen rundt 

således at gæren opløses.
● Lad den stå nogle få minutter således det værste trub 

bundfældes
● Tilsæt den brøkdel af det høstede gær som du har 

estimeret. Du kan evt gemme resten eller smide det væk. 
● Modstå fristelsen for bare at smide dele hele i



Et par sidste ord om genbrug af gær
● Gæren fra et tidligere bryg er en nem, god og billig kilde til en stor 

mængde potientiel sund gær. 

● Men for et godt resultat kræver det:

● At man har helt styr på rengøring, hygiejne og desinfektion
● At man høster fra et bryg med et godt sundt gæringsforløb
● Planlægning – gæren skal helst bruges inden for et par uger

● Der findes mere avancerede metoder der bla. involverer syrevask af 
gæren mv., som kan holde gæren sund og ren over mange 
generationer.

● Jeg foretrækker den simple procedure der sagtens kan bruges i 2-3 
generationer. Så vil jeg som regel gerne prøve en anden gær 
aligevel.. eller holde en lille bryg pause
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